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 KALENDARIUM 
 

 

 

 

 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych / 27 maja 2018 
ws. możliwości budowy parkingu podziemnego 
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 CEL KONSULTACJI 
 
 

Celem konsultacji społecznych, prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie  było 

określenie poziomu akceptacji lokalnych społeczności dla programu budowy parkingów miejskich na 

przykładzie trzech obiektów pilotażowych. W tym przypadku prowadzono dyskusję – w szczególności 

z mieszkańcami Woli – w sprawie propozycji budowy parkingu podziemnego przy ul. Chłodnej 36/46.  

 

W ramach tych konsultacji społecznych w szczególności założono: 

 przedstawienie szczegółów inwestycji budowy parkingów w oparciu o opracowane koncepcje,  

 zapoznanie się z opinią mieszkańców dotyczącą inwestycji i poznanie ich propozycji odnośnie 

funkcjonowania parkingów w przyszłości, 

 odniesienie się do pytań i wątpliwości uczestników konsultacji oraz poznanie ich potrzeb 

i preferencji w zakresie przedmiotu konsultacji. 
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INFORMACJE  
O PROJEKCIE 

 

Jedną z lokalizacji, która została wskazana do przeanalizowania pod kątem możliwości budowy parkingu 

podziemnego był teren Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (w skład którego wchodzą: CXXL 

Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza oraz Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego).  

W ramach inwestycji zaproponowano zagospodarowanie boiska i zieleńca Zespołu Szkół nr 7 na parking 

podziemny z odtworzeniem terenu w wysokim standardzie przy zachowaniu obecnej funkcji. Obiekt znajduje 

się na terenie dzielnicy Wola, w bardzo bliskim sąsiedztwie dzielnicy Śródmieście, w kwartale ulic Żelazna – 

Chłodna – Wronia – Ogrodowa. Placówka znajduje się przy mało ruchliwej ulicy Chłodnej o zabytkowej, 

brukowej nawierzchni, a co za tym idzie, zniechęca potencjalnych kierowców do intensywnej eksploatacji. 

Zespół szkół nie posiada bezpośredniego połączenia z pobliskimi, większymi ciągami komunikacyjnymi – aleją 

Solidarności, czy ulicą Towarową (na których znajdują się główne szlaki transportu zbiorowego, w tym 

tramwajowego).  

Historia instytucji sięga bezpośrednio roku 1945, kiedy to rozpoczęły działalność Państwowa Roczna Szkoła 

Przysposobienia Spółdzielczego i Państwowe Liceum Spółdzielcze przy ulicy Szpitalnej 5. W roku 1964 

siedziba placówki została przeniesiona w obecną lokalizację na ulicę Chłodną 36/46 do nowo wybudowanego 

budynku, będącego Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obecnie zespół szkół kształci w zakresie: 

technik obsługi ruchu turystycznego, technik ekonomista oraz klas wojskowych, promocji zdrowia 

i językowych. 

Teren przyszkolny jest ogólnodostępny i bezpośrednio graniczy jedynie z ulicą Chłodną. Obszarowo zajmuje 

powierzchnię około 6000 m2, na którym uwzględniono zabudowania komercyjne (myjnia samochodowa oraz 

wulkanizacja), które znajdują się w obrębie placówki. Na terenie instytucji znajdują się dwa boiska o 

zniszczonej, asfaltowej nawierzchni. Zgodnie z naszymi ocenami stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

należy uznać za bardzo niezadowalający.  

Zgodnie z wizją lokalną oraz materiałami geodezyjnymi przez teren nie przechodzi duża ilość infrastruktury 

podziemnej w postaci wodociągów, sieci ciepłowniczej i elektrycznej, które mogłyby generować wysokie 

koszty inwestycji w przypadku wymogu ich przebudowy. 
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Stan istniejący: 

 

Źródło: Serwis mapowy UM Warszawy, http://mapa.um.warszawa.pl 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w ramach przygotowań do realizacji programu tzw. parkingów miejskich zlecił 

w drodze przetargu nieograniczonego wykonanie studium wykonalności, analizy finansowej, karty 

informacyjnej przedsięwzięcia oraz wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej miejskiego 

parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46.  

Autorzy opracowania zaproponowali m.in. sposób obsługi parkingu (miejsca wjazdu/wyjazdu), wentylacji, 

możliwą wielkość parkingu (liczby miejsc postojowych) oraz stworzyli koncepcję nowego urządzenia boiska.  

Podstawowe założenia: 

 Liczba miejsc postojowych: 228 

 Wjazd/wyjazd od ulicy Chłodnej 

 Klatki schodowe (wejścia piesze) od ul. Chłodnej oraz od strony ul. Ogrodowej 

 Budowa dwóch czerpni i jednej wyrzutni powietrza 
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Rzut na jeden z poziomów parkingu, który został przygotowany w ramach studium wykonalności: 

 
 

Propozycja nowego zagospodarowanie boiska: 

 

 

       lokalizacja wejścia do szkoły             lokalizacja wjazdu i wyjazdu z parkingu 
         lokalizacja dodatkowego wejścia od strony ul. Ogrodowej  
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Wizualizacje możliwego zagospodarowania przestrzeni boiska i obsługi parkingu: 
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Powyższe wizualizacje zostały stworzone przez autorów koncepcji 
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OPIS AKCJI 
KONSULTACYJNEJ 

 

Przygotowanie do konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne w sprawie parkingu podziemnego na ulicy Chłodnej trwały od 27 maja do 17 czerwca 

2018 roku. Komunikat o planowanych konsultacjach został przekazany do publicznej wiadomości przez 

zespół prasowy Zarządu Transportu Miejskiego. Informacje o planowanym terminie pracy punktu 

konsultacyjnego zostały dodatkowo podane: 

 na platformie konsultacji społecznych oraz na stronie internetowej ZTM Warszawa, 

 w kanałach social media m.st. Warszawy oraz ZTM Warszawa, 

 na plakatach rozwieszonych w okolicy planowanej inwestycji (przy ul. Chłodnej, Wroniej i Żelaznej), 

 przez kanały informacyjne innych jednostek miejskich. 

W ramach konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania z zainteresowanymi: 

 punkt konsultacyjny, który działał w niedzielę 27 maja w godzinach 10:00-13:00 w budynku Zespołu 
Szkół nr 7, 

 spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 7, które odbyło się 28 maja. w budynku szkoły. 

Dodatkowo przyjmowano uwagi drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.waw.pl oraz tradycyjną –

korespondencję można było wysyłać na adres ZTM lub pozostawić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. 
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Punkt konsultacyjny (27.05.2018) 

 
fot. ZTM 

Na spotkaniu obecni byli,  obok przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich, Biura 

Koordynacji Inwestycji w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy i projektantów, również Pani Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 7 oraz dwóch zewnętrznych moderatorów.   

Punkt konsultacyjny w szkole przy Chłodnej odwiedziło kilkadziesiąt osób, a przebieg spotkania należy uznać 

za bardzo spokojny. Główne pytania, jakie kierowano do ekspertów, dotyczyły sposobu odprowadzania spalin 

z parkingu podziemnego i lokalizacji wyrzutni powietrza (zgłaszano obawy, czy nie nastąpi zwiększenie 

zanieczyszczenia powietrza w rejonie wyrzutni), szacunkowych kosztów abonamentu oraz podziału miejsc na 

parkingu (pula dla mieszkańców vs pula rotacyjna) oraz sposobu zagospodarowania terenu na powierzchni 

(np. czy teren boisk szkolnych nie będzie źródłem uciążliwości dla mieszkańców). Niektórzy uczestnicy (spoza 

bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji) poddawali w wątpliwość zasadność budowy dodatkowych parkingów, 

argumentując, że tego rodzaju inwestycja nie powinna być finansowana przez Miasto.  

Do urny wrzucono 8 formularzy, które były dostępne do wypełnienia na spotkaniu. 
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fot. ZTM 
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Spotkanie z uczniami ZS nr 7 (28.05) 

W ramach konsultacji społecznych pracownicy ZTM spotkali się z przedstawicielami wszystkich klas ZS nr 7. 

Na spotkaniu było obecnych około 30 uczniów. Spotkanie odbyło się 28 maja w godzinach 10:00-11:00. 

W trakcie spotkania przedstawiono koncepcję budowy parkingu i możliwego zagospodarowania terenu 

szkoły po zakończeniu budowy. Uczniowie zgłaszali zastrzeżenia m.in. odnośnie możliwych uciążliwości 

w trakcie matur, postulowali powiększenie placu apelowego oraz budowę bieżni lub połączenie boisk do 

siatkówki i koszykówki. Przedstawiciele klas zostali poproszeni o pozostawienie swoich uwag w formie 

pisemnej. 

Po sugestiach uczniów na temat możliwego zagospodarowania boisk szkolnych,  koncepcja urządzenia 

przestrzeni terenu szkoły będzie ponownie analizowana w ramach etapu przedprojektowego.  

 

Korespondencja elektroniczna i tradycyjna 

W ramach konsultacji do ZTM wpłynęło 9 wiadomości e-mail, w których zainteresowani odnosili się do 

przedstawionej koncepcji parkingu podziemnego. Dodatkowo do ZTM wpłynęły 2 wystąpienia pisemne – od 

właściciela firmy, która wynajmuje powierzchnię komercyjną na terenie ZS nr 7 oraz od Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Starówka", której nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu szkoły. 

 

Spis otrzymanych uwag i sugestii wraz z odniesieniem się do poszczególnych postulatów znajduje się 

w załączniku do niniejszego raportu. 
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 PODSUMOWANIE 
 
 

Najczęściej pojawiające się postulaty 

Osoby, które przyszły do punktu konsultacyjnego oraz wysłały swoje uwagi, najczęściej odnosiły się do 

zagadnień związanych z: 

 dostępnością miejsc postojowych w planowanej inwestycji – pytano, czy parking zostanie objęty 

Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, czy będzie funkcjonował na innych zasadach, pytano 

również o sposób przydziału abonamentów dla okolicznych mieszkańców oraz o dostęp dla innych 

zainteresowanych; 

 kosztami postoju dla mieszkańców oraz innych korzystających; 

 lokalizacją czerpni i wyrzutni zużytego powietrza – szczególnie interesowano się wyrzutnią 

zaprojektowaną w północnej części parkingu w pewnej odległości od placu zabaw i skweru im. Psa 

Fafika; 

 zagospodarowania boiska – ilości miejsca dla ćwiczących na boiskach oraz na placu apelowym, który 

byłby wykorzystywany przez klasy mundurowe; 

 uciążliwościami dla uczniów i okolicznych mieszkańców, z którymi wiązać się będzie budowa 

parkingu; 

 rewitalizacją zabytkowej nawierzchni ulicy Chłodnej; dodatkowo zwracano uwagę na potrzebę 

ochrony istniejącej nawierzchni przed zniszczeniem przez pojazdy budowy. 

 

 

Rekomendacja 

W związku z pozytywnym odbiorem przedstawionej koncepcji budowy parkingu podziemnego na terenie 

Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46 wraz modernizacją boiska szkolnego Zarząd Transportu 

Miejskiego rekomenduje tę lokalizację do dalszych etapów realizacji inwestycji. 

 

Zarząd Transportu Miejskiego 

Warszawa 2018 


